Lomasuunnittelu
Vuosilomien suunnittelua varten ohjelmaan on kehitetty Lomasuunnittelu –toiminto. Lomasuunnittelussa esimies voi
suunnitella vuosilomien antoa, siirrellä ja hyväksyä työntekijöiden HRMobi –ohjelman kautta jättämiä lomatoiveita
sekä julkaista vahvistettuja lomia.
Lomasuunnittelun pohjaksi työntekijätietoihin tulee täydentää kuluvan lomakauden kertyneiden lomapäivien
lukumäärä Ansaitut VL:t -kenttään. Ansaittujen lomapäivien lukumäärä on saatavissa omalta palkanlaskijalta
lomalaskentakauden 31.3 jälkeen, kun lomalaskenta on valmistunut. Pitämättömät vanhat lomapäivät merkitään
sarakkeeseen Pitämättömät vanhat VL:t , jolloin ohjelma huomioi päivät lomasuunnittelussa.

Työntekijätiedoissa on mahdollista tarkastella jo suunniteltuja lomapäiviä. Kaikki – näkymästä voidaan valita mitä
lomasuunnitteluun tallennettua tietoa halutaan tarkastella kyseisen työntekijän osalta (lomatoiveet, lomasuunnittelu
tai vahvistetut lomat).
Näytä kaikki –valinnalla saadaan listattua myös edellisten vuosien lomapäivät.

Lomasuunnittelu löytyy Työntekijätiedoista (Vuosilomat -välilehdeltä) sekä Työkalut –valikosta
nimellä Lomasuunnittelu.

Lomasuunnittelu aloitetaan valitusta maanantaipäivästä (Ma) valinnaiselle
viikkomäärälle. Lomasuunnittelun ja lomalistan voi suunnitella valitulle
osastolle tai osastoille (Monivalinta -toiminnolla). Lisävalinnoilla voi valita
näkymään esim. Sarakeleveyden tuplana, joka selkeyttää lomalistan
näkymää jaksoja suunniteltaessa.
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Lomasuunnittelu –näkymä:

Lomapäivien lukumäärän tieto saadaan työntekijän työntekijärekisterin tiedoista.
Jäljellä olevien lomapäivien lukumäärä kertoo kuinka monta lomapäivää esimiehen
on mahdollista suunnitella ko. työntekijälle. Esim. Varaaja Anna-Marialla luku 4, 7
ilmoittaa tiedon, 7 lomapäivää jäljellä. 4 lomapäivää käytettävissä mikäli myös
listalle suunnitellut ehdotelmat toteutetaan:

Valinnoilla saat pienennettyä / suurennettua lomasuunnittelun näkymää.
Lomamerkintä tapahtuu maalaamalla valittu alue hiiren vasen painike alas painettuna (on mahdollista maalata myös
useampi ajankohta Ctrl näppäin pohjassa). Näin useammalle työntekijälle voidaan tehdä lomamerkintä
samanaikaisesti. Loman merkitseminen lomalistalle tapahtuu pikavalikon toiminnoilla suoraan valitulle alueelle
(valikon saa esille hiiren oikealla painikkeella).
Lomasuunnittelussa käytettävät koodit ovat:
Merkitse lomatoive (T) – työntekijän toivoma loman ajankohta
Merkitse lomasuunnitelma (E) – esimiehen ehdotelma loman ajankohdaksi, esisuunnitelma (ei näy työntekijälle)
Merkitse vahvistettu loma (L) – Vahvistettu lomamerkintä, joka siirtyy työvuorolistalle VL merkintänä ja näkyy
työntekijälle vahvistettuna lomana HRMobissa.
Merkitse lomarahavapaa (R) – Lomarahavapaa, joka siirtyy vuorolistalle LRV merkintänä
Palkaton vapaa (P) – Palkaton lomapäivä (tai esim. VVP -päivä loman yhteydessä suunnittelussa P), vuorolistalle
merkintä P , joka mahdollista muuttaa vuorolistalla esim. VVP -merkinnäksi.
Lisää infoteksti – merkinnällä on mahdollisuus tehdä infomerkintöjä lomasuunnittelun tueksi. Valitulle päivälle /
jaksolle lisätyt infotekstit siirtyvät myös vuorolistalle ko. ajankohtaan.

”Tyhjennä” –komennolla, valittu alue saadaan tyhjennettyä tehdyistä merkinnöistä. Tallennuksessa ohjelma poistaa
merkinnät automaattisesti niiltä päiviltä, jotka eivät ole vuosilomalain mukaisia vuosilomapäiviä (esim.
sunnuntaipäivät ja arkipyhät). Näille päiville tulee lomasuunnitteluun automaattisesti viiva –merkki.
Lomasuunnitteluun tehdyt merkinnät tallentuvat Tallenna –napilla tietokantaan ja näkyvät tallennuksen jälkeen
työntekijän profiilissa Työntekijät –ikkunan Vuosilomat –välilehdellä. Lomasuunnittelun lisäksi vuosilomamerkinnät
on edelleen mahdollista tehdä myös Työntekijät –ikkunan Vuosilomat –välilehdellä.
Lomasuunnittelun ”Vahvista lomat” – painikkeella vahvistetaan kaikki valitun lomajakson
lomatoiveet (T) tai lomasuunnitelma (E) merkinnät vahvistetuiksi lomiksi (L).

Lomasuunnitelma voidaan tulostaa suoraan paperille suoraan Lomasuunnittelusta tai erillisellä lomalista –raportilla
(Raportit > Vuosilomaraportit > Lomalista)
Tallennuksessa viivapäivä tulee automaattisesti vuosilomalain mukaisille ”erikoispäiville”: itsenäisyyspäivä,
jouluaatto, juhannusaatto, pääsiäislauantai ja vapunpäivä.
Lomasuunnittelussa näkyy henkilön värikoodi, kuten vuorolistallakin.
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Lomasuunnittelussa on toiminto, jolla voidaan piilottaa henkilönimet
(värit jäävät näkyviin). Valinta toimii LOMALLA/POISSA – otsikkosolun
pikavalikosta (hiiren kakkospainikkeella). Nimet saa palautettua takaisin
saman toiminnon kautta -> Näytä henkilönimet.

Vahvistettu loma (L), lomarahavapaa (R), palkaton vapaa (P) sekä infotekstien tiedot siirtyvät automaattisesti uusille
tuleville lomajaksoa koskeville vuorolistoille, jolloin listan suunnittelussa on helppo huomioida vahvistetut lomatiedot.
HUOM! Mikäli tulevia listoja on suunniteltu jo ennakkoon, tulee ko. jakson vuorolistan
tiedot päivittää vahvistettujen lomien osalta Työkalut > Aja VL:t vuorolistalle
toiminnon avulla. Tällöin mahdolliset työvuoromerkinnät korvataan lomasuunnitelman
merkinnöillä.

Laajennettu lomasuunnittelu
HRSuunnissa on valinnaisesti mahdollista ottaa käyttöön myös laajennettu
lomakäsittely, jolla loma-ansainnan tallennus onnistuu lomavuosittain.
Laajennettu lomasuunnittelu otetaan käyttöön asetukset –ikkunaan
syötettävällä variaatioparametrilla LAAJALOMA.
Työntekijät –ikkunassa näkyy tällöin aiemman Vuosilomat –välilehden tilalla kaksi erillistä välilehteä Poissaolot ja Lomat.
Lomat –välilehden Korj. –napin takaa pystyy syöttämään loma-ansainnan lomavuosittain.
Poissaolot –välilehti on muiden (kuin vuosilomat) etukäteen tiedossa olevien poissaolojen merkintää varten.

Ohjelma näyttää valintalistalla automaattisesti kuluvan loma ansaintavuoden lisäksi myös kaksi edellistä loman
ansaintavuotta.
Ansaitut VL:t –kohtaan syötetään palkanlaskennasta saatu ansaittujen lomapäivien määrä ao. ansaintavuodelle.
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Poissaolojen merkintä onnistuu myös
laajennetussa lomasuunnittelussa
helposti tuleville ajankohdille.
Merkityt poissaolotiedot siirtyvät
vuorolistalle ko. ajankohdalle
automaattisesti ilmoitetun tiedon
mukaisesti.
Koodi –kenttään merkitään
poissaolokoodi sekä ajankohta alkuja loppupäivän mukaisesti. Käytössä
samat koodit kuin normaalisti
vuorosuunnittelun puolella
(esim. P, S4, K, PV, IL jne.).

Poissaolojaksot on ajattavissa raportille: Raportit > Vuosilomaraportit > Lomalista
valinnalla ”Näytetään kaikki poissaolot”.

Lomaraportit
Vuosilomaraporttien kautta saa suunnitellut lomat ajettua koottuun näkymään esim.
listan tulostusta varten
(Raportit > Vuosilomaraportit > Lomalista / Lomajaksot). Raportilla ei ole mahdollisuutta tehdä muokkauksia valitulle
lomajaksolle, muokkaukset tulee tehdä Lomasuunnittelun puolella.
Lomalista raportilla tarkasteltavana lomakauden vahvistetut lomat, lomarahavapaat sekä mahdolliset palkalliset vapaat.
Lomajaksot raportilla työntekijöiden lomasuunnittelussa vahvistetut lomajaksot (L) valitulta ajanjaksolta.

HRSuunti Oy 2018

